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Ord att leva april 2012

Ord att leva april 2012&rdquo;Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er"

(Joh 15:3)

Jag tror att lärjungarnas hjärtan måste ha jublat då de hörde Jesus uttala dessa bestämda, uppmuntrande ord. Hur underbart
skulle det inte vara, om Jesus kunde rikta dem även till oss! För att i någon mån vara värdiga detta, låt oss betrakta dem närmare
och försöka förstå dem.

Jesus hade just berättat den välbekanta liknelsen om vinträdet och grenarna. Han är det sanna vinträdet, Fadern är
vingårdsmannen, som skär bort de grenar vilka inte bär frukt och beskär varje gren som bär frukt, för att den ska bära mera frukt.
Sedan Jesus förklarat detta, säger han:
&rdquo;Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er&rdquo;

&rdquo;Ni är redan ansade...&rdquo; Vilken ansning är det frågan om? Det handlar om den inre hållning som är nödvändig för at
stå inför Gud. Det handlar om frånvaron av de hinder (t.ex. synd) som motsätter sig det heliga, vid mötet med det gudomliga. För
att äga denna renhet behövs hjälp från ovan.
Redan i Gamla Testamentet hade människan blivit medveten om sin oförmåga att närma sig Gud enbart i egen kraft. Gud
behövde rena hennes hjärta, ja, ge henne ett nytt hjärta. I en underbar psalm heter det: &rdquo;Skapa i mig, Gud ett rent
hjärta&rdquo; (Ps 51:12).
Enligt Jesus finns det ett medel för att vara ren, nämligen hans ord. Det ord, som lärjungarna hade hört och bejakat, hade
ansat och renat dem. Ty Jesu ord är inte som människoord. Kristus själv är närvarande i dem, liksom han - på annat sätt - är
närvarande i nattvarden. Genom ordet kommer Kristus in i oss. Då vi tar emot det och lever efter det, ger vi Kristus möjlighet
att födas och växa i vårt hjärta.
Paulus VI sade: &rdquo;Hur blir Jesus närvarande i själarna? Genom att ordet förmedlas, kommer den gudomliga tanken dit
in, Ordet, Guds människoblivne Son. Man skulle kunna påstå att Herren tar gestalt i oss, när vi bejakar att Ordet kommer in i
oss och lever i oss.&rdquo;
Jesu ord kan även liknas vid ett frö som sås i den troendes själ. När det tas emot genomsyrar det människan och såsom ett frö
utvecklas det, växer, bär frukt, &rdquo;kristifierar&rdquo;, d.v.s. gör oss lika Kristus.
När Jesu ord på så sätt tränger in i människan genom Anden, har det verkligen förmåga och kraft att hålla den kristne borta från
onda. Så länge han låter Ordet verka, är han fri från synd och alltså ren. Han syndar endast, om han upphör att lyda sanningen.
&rdquo;Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er&rdquo;
Hur ska vi då leva, för att Jesus ska kunna rikta dessa ord också till oss?

Vi måste praktisera varje Guds ord, hämta näring därur, ögonblick för ögonblick, så att vårt liv ständigt på nytt vittnar om evangel
Detta för att uppnå och fyllas av samma tankar och känslor som Jesus, för att leva hans liv i världen. Därigenom vittnar vi om
den gudomliga renhet och genomlysning som evangeliet ger, i ett samhälle som ofta är snärjt i synd och ondska.

Låt oss så under denna månad, om det är möjligt (det vill säga om även andra delar våra avsikter) särskilt försöka praktisera bud
den ömsesidiga kärleken. För evangelisten Johannes, som återger det ord av Jesus vi idag fördjupar, finns det nämligen ett
samband mellan Kristi ord och det nya budet. Enligt honom är det i den ömsesidiga kärleken som Ordet bär sina verkliga
frukter: rening, helighet, frihet från synd, fruktbarhet, närhet till Gud. För en ensam människa är det i längden omöjligt att stå emo
världens frestelser, medan hon i den ömsesidiga kärleken finner den sunda miljö, som är i stånd att skydda hennes genuina
kristna liv.
Chiara Lubich (1982)
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